3

A Comparative Study of the Entrance Circulation of Abbasi Jame’
Mosque and Seyyed Jame’ Mosque in Isfahan from the Perspective
of the Persian Geometric Proportion in an Architectural Plan
Nooshin Abbasi1*, Nima Valibeig2, Nikta Arya3

Assistant Professor, Department of Architecture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
Assistant Professor, Architectural and Urban Conservation Department, Restoration and Conservation Faculty, Art
University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3BA Graduate from the Department of Industrial Design, Independent Researcher in Iranian Creative Architecture,
Architecture, Tehran, Iran.
(Received 3 May 2021, Accepted 2 Sep 2021)
1

2

The geometric proportion system in architectural
monuments determines the consistency of the
components of the building with the holistic building
structure. In most architectural monuments, the
geometric proportion of the structure is visible at the
entrance of the building and is followed through the
whole building. The current research is evaluating the
renovation and comparing the emerged similarities
and differences in the entrance spaces of the Abbasi
Jame’ Mosque and Seyyed Jame’ Mosque in Isfahan.
This evaluation is based on analyzing the geometric
proportion system in the formation of the components
and the dominating relations on the plan structure of
the entrance spaces in these two buildings. The main
thesis of this study is the similarity of the geometric
elements and the plan proportion system of the
mentioned mosques entrances. Proving these
similarities, the geometric proportion plan of one
building can be used as lead for conservation or
renovation of the other building. The data collection
and analysis method of this paper is based on library
and field data collection and precise numerical and
forming analysis. A comparative technique is used to
measure the plan geometric proportion of the
entrance spaces of the two Jame’ Mosques in Safavid
(Abbasi Jamae’ Mosque) and Qajarid eras (Seyyed
Jame’ Mosque in Isfahan). To analyze the samples, the
current plan of both mosques was drawn with great
details. Then, the plan of the entrance section was
divided into different parts. Because most of the
entrance spaces were quadrangular, the length and
width dimensions of each part of the plan became
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apparent. Also, the diameter angle with the length of
each space was determined. In the next step, Lengthto-width ratios were measured in the plan of different
sections of the entrance space of the samples. Then,
the specified ratios were compared with the ratios of
the proportional system of Iranian geometry and with
this method, the basic shape of each space was
determined. The use of a regular hexagonal base shape
to arrange the entrance plan of the two mosques was
distinguished, in the current plan of the entrance to
the two Abbasi and Sayyid Jame’ Mosques in Isfahan.
Spatial circulation was analyzed; moreover, the use of
a similar geometric organization was identified in both
Jame’ Mosques. However, the repeated organized
ratio of the section of the entrance space plan in the
samples was not detected. Therefore, based on the
findings of the analysis and comparing them with each
other, it could be understood that despite the
similarity in appearance of the entrance space of the
two buildings, there were significant differences in
their spatial structure system. So the overall results of
the study supported that the holistic structure of the
two buildings follows the same rules of the Iranian
geometric proportion system. Also, the results of the
analysis highlighted the creative architectural skills are
applied in the entrance space of both buildings.
Keywords: Entrance space, Circulation, Persian
Geometric proportion, Isfahan Abbasi Jame’ Mosque,
Isfahan Seyyed Jame’ Mosque.
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اصفهان از منظر نظام تناسبات هندسۀ ایرانی در پالن
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نوشین عبّاسی ،*1نیما ولیبیگ ،2نیکتا آریا
 .1استادیار گروه معماری ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
 .2استادیار ،دکتری مرمت بناها و بافتهای تاریخی ،گروه مرمت بنا و احیاء بافتهای تاریخی ،دانشکده حفاظت و مرمت ،دانشگاه
هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 . 3کارشناس طراحی صنعتی ،پژوهشگر آزاد معماری ایرانی و خالقیت ،دانشگاه تهران ،تهران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1400/02/13 :تاریخ پذیرش مقاله)1400/05/21 :

چکیده
نظام تناسبات هندسی سازمان دهندۀ کالبد ابنیه ،در بسیاری موارد در ساختار کالبدی بخش ورودی آنها نمایان میشود.
بنابراین ،جستار پیش روی تالش دارد تا در جهت ارزیابی نوآوریها و مقایسۀ تفاوتها و شباهتهای مراتب ورودی
مساجد جامع عبّاسی و سیّد اصفهان ،به بررسی نظام تناسبات هندسی مؤثر در شکلگیری اجزاء و روابط حاکم بر
ساختار پالن فضای ورودی بپردازد .باور بنیادین پژوهش بر آن است که عناصر تکرار شوندۀ هندسۀ ایرانی در پالن
وضع موجود فضای ورودی مساجد مذکور ،دلیلی بر الگو برداری بنای متأخر از بنای متقدم است .بر این مبنا ،جستار
حاضر بر پایۀ دادههای کتابخانهای ،میدانی و تحلیلهای دقیق هندسی و حسابی شکل گرفت .در پس آن نیز ،روش
مقایسهای در گسترۀ نظام تناسبات هندسی پالن ،جهت سنجش فضای ورودی نمونهها به کار بسته شد .در این راستا،
سنجش تناسبات طول به عرض عناصر کالبدی فضای ورودی نمونهها ،نشانگر بهرهگیری ساختار فضایی پالن از شکل
پایۀ شش ضلعی منتظم بود .همچنین ،تحلیل نظام چینش فضایی در پالن وضع موجود ورودی در دو مسجد مذکور،
بهره از سیستم سازماندهی هندسی مشابهی را در کلیّات ساختاری هر دو مسجد نمایان کرد .با این وجود ،نسبت تکرار
شوندهای در سازماندهی بخش مذکور نمونهها تشخیص داده نشد .بنابراین ،میتوان به عنوان نتیجۀ تحقیق ،به پیروی
ساختار کلی هر دو بنا از اصول همسان برگرفته از نظام تناسبات هندسۀ ایرانی در عین بهره از خالقیت معمارانه در
طرح اندازی بخش ورودی مساجد مذکور تأکید کرد.

واژگان کلیدی
فضای ورودی ،سلسله مراتب ،نظام تناسبات هندسۀ ایرانی ،مسجد جامع عبّاسی اصفهان ،مسجد جامع سیّد اصفهان.
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مقدمه
نظۀۀام

همچنین ،بناهای مذهبی و خصوصاً مساجد جامع به عنۀوان

مطالعۀۀۀ ابنیۀۀۀ کهۀۀن بۀۀر کۀۀاربرد سیسۀۀتمهای مختلۀ

هندسی ،جهت ایجاد نظم بین اندامهای بنا ،چه در رابطه آن

گونهای از ابنیۀ شۀاخص شۀهری در هۀر دورۀ تۀاریخی ،بۀه

ها با کل ساختار و بالعکس و چه در پیوند اجزاء با یکدیگر

صورت نمونه و مثالی معرفی شۀدهانۀد کۀه دارای تناسۀبات

Abbasi et all 2020, 440; Bemanian,

Jabal Ameli

تأکیۀۀد دارد (

ساختاری هندسی و حسابی معیّنۀی بودهانۀد (

.)Okhovat and Baghaii 2011, 15; Ching 1999, 297

1999, 554).بنابراین ،نظر به وجود چهار مسۀجد جۀامع در

همچنین ،بر مبنای اسناد و مکتوبات ،طرحریزی ابنیۀۀ کهۀن

شهر اصفهان (مساجد جامع بزرگ (عتیق) ،عبّاسی ،حکیم و

از پالن آغاز شده و به سایر بخۀشهۀا تسۀرّی یافتۀه اسۀت

سیّد) میتوان با بازخوانی شباهتها و تفاوتهۀای موجۀود

( .)Navai and Haji Ghasemi 2011در ایۀۀۀن راسۀۀۀتا،

در ساختار کالبدی اجزاء ابنیۀ مۀذکور ،بۀه ویۀژه در فضۀای

سازماندهی هندسی در معماری کهۀن ایۀران و بۀه ویۀژه در

ورودی ،خصیصههای خاص و عام فضایی کالبدی آنهۀا را

پالن ،با بهره از پیمون و نسبتهای مشۀخص  √2و  √3بۀه

آشکار ساخت ( Maher al-Naghsh 2007, 11; Al-Isfahani

منزلۀ الگوی مبنا کاربرد فراوانی داشۀته اسۀت .الزم بۀه ذکۀر

 .)1989, 63-65از سویی دیگر ،در برخۀی منۀابع ادعۀایی در

است ،استفاده از این شیوۀ نظم دهی ،چه در کاربرد اشۀکال

خصوص الگۀوگیری سۀاختار و سۀازماندهی پۀالن فضۀای

و چه در جهت ایجاد و به دست آوردن تناسبات صحیح در

ورودی مسجد جامع سیّد اصفهان (دوره قاجۀار) از مسۀجد

اندازهها و اندامهای کالبدی بناهای کهن و ارزشمند ایران بۀا

جامع عباسی (دوره صفوی) طرح شده است (

Jabal Ameli

عنوان نظام هندسۀ ایرانی شناخته شده است ( Abbasi et all

 .)1999, 555بر این اساس ،مسۀاجد جۀامع عبّاسۀی و سۀیّد

2020; Pourmand et al. 2014, 155; Bemanian Okhot
.)and Baqaei 2011, 171-182

یکی از اجزاء مؤثر در سازمان فضۀایی بنۀا« ،ورودی» اسۀت
که به عنوان اوّلین مکان معرّف خصوصۀیات و ویژگیهۀای
بنا شناخته شده است .این بخش ،با کارکردی مفصلگونۀه و
نمودی همچون یک نشانه ،به منزلۀ یکی از عوامۀل هویّۀت
بخش بنا تلقی مۀیشۀود ( .)Sultanzadeh 2006, 12همۀین
نقش ویژه ورودی در نحوه اتصال و تمایل بۀه جۀدا کۀردن
محیط بیرونی از فضای درونی ،موجب ایجاد یۀک موقعیّۀت
ممتاز برای ورودی در قیاس با سایر قسۀمتهۀای بنۀا شۀده
است .یکی از شناخته شدهتۀرین خصیصۀههۀای ورودی در
ابنیۀ کهن ،طرحریزی آن بر پایۀ اجزای متعۀدّد و بۀر اسۀاس
مراتۀب مشۀخص بۀوده اسۀت ( Navai and Haji Ghasemi

 .)2011, 25ترتیب قرارگیری اجزا در این فضۀا و در کامۀل
ترین گونه ،مشتمل بۀر جلوخۀان ،پۀیشطۀا (پۀیشخۀان)،
درگاه ،هشتی ،داالن و ایوان بوده که در قالۀب کالبۀد بنۀا بۀا
مراتب و ترکیبهای حساب شدهای ،قرار گرفتهاند (

اصفهان به عنۀوان نمونۀۀ مۀورد مطالعۀه در جسۀتار حاضۀر
انتخۀاب شۀدند تۀۀا ضۀمن تحلیۀل و قیۀۀاس خصیصۀههۀۀای
معمارانۀ دو نمونۀ مذکور از دیدگاه اصول و نظامات هندسۀ
ایرانی ،امکان آزمون ادعای طۀرح شۀده نیۀز حاصۀل شۀود.
بنابراین ،جهت حصول بۀه ایۀن امۀر و دسۀتیابی بۀه هۀدف
مطالعه ،پاسخگویی به پرسشهای تحقیق مۀدنظر قۀرار مۀی
گیرد.
-1

تناسبات تکرارشۀونده در سۀاختار هندسۀی پۀالن

فضای ورودی مساجد تحت سنجش کدام هستند؟
-2

چۀۀه رابطۀۀهای میۀۀان نظۀۀام تناسۀۀب (هندسۀۀی و

حسابی) شکلدهندۀ ساختار فضۀای ورودی مسۀجد جۀامع
سیّد اصفهان با مسجد جامع عبّاسی وجود دارد؟
 -3آیۀۀا وجۀۀود نظامۀۀات مشۀۀتر تکرارشۀۀونده در فضۀۀای
ورودی دو بنای فو  ،الزاماً بر معناداری و الگوپذیری یکۀی
از دیگری صحّه میگذارد؟

Navai

.)and Haji Ghasemi 2011, 25; Sultanzadeh 1993, 106
40
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مطالعۀ مقایسهای سلسله مراتب ورودی مساجد جامع عبّاسی و سیّد اصفهان از منظر نظام تناسبات هندسۀ ایرانی در پالن

 .1فرضیه پژوهش

روابط تناسباتی و نظۀام هندسۀی مسۀتتر در فضۀای ورودی

باور بنیادین پژوهش حاضۀر را مۀیتۀوان چنۀین بیۀان کۀرد:

برای تبیین شباهتها و تفاوتهۀای سۀاختاری بهۀره گرفتۀه

«ترکیببندی و تناسبات شۀکلی اجۀزاء ورودی در سۀاختار

شده است .منظۀور از تحلیۀل شۀکلی یۀا هندسۀی ،بررسۀی

پالن مسجد جامع سیّد اصفهان از یک سو و اصول هندسۀۀ

ساختار پالنی بنا با تجزیۀ فضا بۀه اشۀکال سۀادۀ هندسۀی و

نظامبخش به آن از سویی دیگر ،برگرفته از ساختار هندسۀی

سنجش میزان همخوانی آن با مستطیلهۀای منۀت از پۀن و

حاکم بر پالن ورودی مسجد جامع عبّاسی به عنۀوان نمونۀۀ

شش ضلعی منتظم است .الزم به ذکر اسۀت دو فۀرم پۀن و

متقدّم بوده است».

شش ضلعی منتظم به دلیل امکان ترسیم ساده و کم خطۀا از
یک سو و همچنین با توجه به نسبتهای ویژهای کۀه میۀان

 .2روش پژوهش

ضلع و قطرهای هر یک از این اشکال وجود دارد ،به عنوان

همانگونه که ذکر شد ،یکی از مال های ارزشگذاری آثۀار

فرم پایه و زیر طرح در معماری کهن ایران کۀاربرد فراوانۀی

معماری کهۀن ،کیفیۀت فضۀایی اجۀزاء آن بۀر مبنۀای نظۀم

داشتهاند .تحلیل حسابی یا عددی نیز همۀان بررسۀی ابعۀاد،

هندسی حاکم بر کالبد و یا تزئینات آن است و بنای مسۀجد

اندازهها ،زوایا و نسبتهای عددی است که میان اضالع هۀر

از دیدگاه بسیاری از خبرگۀان و صۀاحبنظۀران ،سرمشۀقی

فضۀا در پۀۀالن برقۀۀرار اسۀۀت (

Rezazadeh Ardabili and

محسوب شده که ویژگیهای سۀنتی و ممتۀازی بۀه جهۀت

 .)Sabetfard 2013, 38در ایۀن بخۀش از بررسۀی ،ابعۀاد و

سازماندهی فضایی داشته است .بنابراین ،بررسۀی و ارزیۀابی

نسبتها با نسبتهای شناخته شدهای چون :تناسب طالیۀی،

جامع و کامۀل تفاوتهۀا و شۀباهتها در سۀاختار هندسۀی

تناسۀۀب زریۀۀن ایرانۀۀی ( )√3و ( )√2مقایسۀۀه و میۀۀزان هۀۀم

پالن وضع موجود فضای ورودی مساجد ،نیازمنۀد انتخۀاب

خوانی مشخص میشۀود ( Rahravi poodeh and Valibeig

نمونههای مطالعاتی بۀا شۀیوهای کارآمۀد اسۀت تۀا مصۀدا

.)2021; Mustaghani 1995, 541

کاملی در زمینۀ بررسی ورودیها ،محسوب شوند .نظۀر بۀه

روش کار بدین صۀورت اسۀت کۀه در ابتۀدا ،پۀالن وضۀع

احداث چهار مسجد جامع در شهر اصفهان (مسۀاجد جۀامع

موجود دو نمونه در نرم افزار ترسیمی ،رسم شد .سۀپس ،بۀا

بزرگ (عتیۀق) ،عبّاسۀی ،حکۀیم و سۀیّد) در ادوار مختلۀ

توجه به اینکه فرم اکثر بخشهای فضای ورودی ،بر اساس

(Maher al-Naghsh 2007, 11; Al-Isfahani 1989, 63-

اشکال چهارضلعی (اغلب مستطیل شکل) بنیان نهۀاده شۀده

)65؛ نمونه میتواند از میۀان مسۀاجد اخیۀر انتخۀاب شۀود.

بود ،فرم داخلی هر فضا در بخش پۀالن بۀه صۀورت مجۀزا

همچنین ،با توجۀه بۀه شۀباهت شۀکلی ورودی دو مسۀجد

مشخص شد .جهت تحلیل شکلی (هندسی) فرم داخلی هر

جامع عبّاسی و سیّد ،به عقیۀدۀ تعۀدادی از صۀاحبنظۀران،

فضا با مستطیلهای محاط در اشکال پایۀ پن و ششضۀلعی

طرح ساختار ورودی اصلی مسۀجد جۀامع سۀیّد از ورودی

منتظم و همچنین مستطیل پیمون و نیم پیمون1مقایسۀه شۀد.

مسجد جامع عبّاسی (مسجد امام) بهره برده است .از سۀویی

در مرحلۀ بعد ،نسبت طول به عرض و زاویه قطۀر بۀا طۀول

دیگر ،پالن هر دو مسجد پیش از احداث بنا طراحی شدهاند

هر جزء از فضا (از جلوخۀان تۀا میانسۀرا) مشۀخص شۀد.

و هر دو تنها یک ورودی اصلی دارند که بۀر ایۀن پایۀه مۀی

سپس ،تناسب داخلی اجزاء ورودی با سیستم نظام تناسباتی

توان این دو مسجد را به عنوان نمونههای مطالعاتی معرفۀی

هندسۀ ایرانی از یک سۀو و زوایۀای قطۀری بۀا زاویۀۀ قطۀر

کرد.

مستطیل-های محاط در پن و شش ضلعی منتظم از سۀویی

گردآوری دادهها در پژوهش حاضر بۀا اسۀتفاده از دو روش

دیگر ،مورد مقایسه قرار گرفت .بۀدین ترتیۀب ،شۀکل پایۀۀ

کتابخانهای و میدانی بوده اسۀت .همچنۀین از تحلیۀل-هۀای

تشکیل دهندۀ هۀر جۀزء از فضۀا معۀین شۀد .بۀرای تحلیۀل

شکلی و عددی پالن وضع موجود مسۀاجد ،جهۀت قیۀاس

حسابی (عددی) ،اخذ یافتههۀا بۀا بهۀرهگیۀری از ترسۀیمات
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هندسی حاصل شده است .افزون بر ایۀن ،سۀنجش زوایۀای

آن رو به طا بلند ایوان شمالی باز میشود.

چرخش محورهای اصلی هر قسمت نسبت به محور قبله و
نسبت میان دهانههای اجزاء فضای ورودی و مسۀاحت هۀر

 .2-1-2مسجدجامع سیّد اصفهان

بخش با یکدیگر نیز ،از جمله ابزاری بودنۀد کۀه در تحلیۀل

مسجد جامع سیّد اصفهان ،از ابنیۀۀ قاجۀاری اسۀت کۀه بۀه

حسابی به کار گرفته شدند .در انتها ،نتای حاصل از بررسی

اواسط قرن سیزدهم هجری و سۀلطنت فتحعلیشۀاه قاجۀار

های هندسی و حسابی برای هر نمونه در جداول مجزا درج

تعلۀۀق دارد .ایۀۀن بنۀۀا در زمینۀۀی مسۀۀتطیل شۀۀکل در خیابۀۀان

شد .سپس ،تحلیل به صورت مقایسۀ ستونی و سۀطری داده

مسجدسیّد در محلۀ بیدآباد و جنب بازارچۀ بیدآباد بنا شۀده

ها صورت پذیرفت و جمعبندی کلی یافتهها جهت اسۀتنتاج

است (.)Bemanian Mo'meni and Sultanzadeh 2011, 2

نهایی ارائه شد.
اصلیترین محدودیت پژوهش پیشروی ،عدم انطبا پۀالن

 .3پیشینۀ پژوهش

های وضع موجود هر نمونه (مأخوذ از مراجع متفۀاوت) بۀا

در حوزۀ مطالعۀاتی معمۀاری ،بۀه ویۀژه در فضۀای ورودی

یکدیگر بود .در راستای تدقیق و برطرف کۀردن خطۀای آن

مساجد ،با وجود پژوهشهای متعدد ،هۀمچنۀان نۀواقص و

ها ،عالوه بر مقایسۀ مدار موجود با هۀم ،صۀحّتسۀنجی

کاستیهایی در معرفی دقیق بخش ورودی از لحۀا تجزیۀه

توسط برداشتهای میدانی و بازدیۀد از نمونۀههۀای تحۀت

و تحلیلهای هندسی و یافتن نظامات تناسۀباتی پرتکۀرار در

بررسی ،انجام شد.

کالبد فضای مذکور وجود دارد .بر ایۀن اسۀاس ،تعۀدادی از
پژوهشها به شرح و معرفی کالبۀد فضۀای ورودی در ابنیۀه

 .2-1معرفی نمونهها

سنتی ایران پرداختهاند که میتوانند به مثابه پیشدرآمۀدی در
;Sultanzadeh 2006

 .2-1-1مسجدجامع عبّاسی اصفهان

زمینۀۀۀۀ مۀۀۀورد بحۀۀۀ

مسجد جامع عبّاسی کۀه بۀه نۀام مسۀجد سۀلطانی (شۀاه) و

 .)Sultanzadeh 1993در راستای جستار پۀیشروی ،برخۀی

مسجد امام نیز شهرت دارد ،یکۀی از مسۀاجد میۀدان نقۀش

تحقیقات تأثیر نظام تناسبات هندسۀ ایرانۀی بۀر شۀکلگیری

جهان در اصفهان است که در دوران صفوی (قۀرن یۀازدهم

تزئینات ،چینش فضایی کالبد و ساختار مساجد را با تحلیۀل

هجری) ساخته شد .بنۀای مۀذکور در ضۀلع جنۀوبی میۀدان

نمونههای مطالعاتی سنجیدهاند .دسۀتاورد مطالعۀاتی از ایۀن

نقش-جهان واقۀع شۀده و از نظۀر ویژگیهۀای معمۀاری و

دست ،تشخیص چگونگی بهره از اصول هندسۀی در بنۀای

تزیینات نفیس ،یکۀی از برجسۀتهترین آثۀار معمۀاری ایۀران

مسجد از نظر ساختار کالبدی و تزئین با استفاده از اسۀلوب

است .پالن آن براساس مساجد چهار ایوانی رای در ایۀران،

Rahimi Ariyaii Valibeig and

شکل گرفته است .از جمله خصوصیات قابل توجه این بنۀا،
نحوۀ ارتباط آن با میدان نقش جهان اسۀت .فضۀای ورودی
مسجد و جلوخان بنا ،همجهت میدان و رو بۀه شۀمال قۀرار

باشۀۀۀند (

مهندسۀۀی ایرانۀۀی اسۀۀت (

Mahmood abadi 2018; Rahimi Ariyaii Valibeig and
;Mahmood abadi 2017; valibeig and Karimi 2015
Kabir Saber Mazaherian and Peiravi 2014; Ansari
.)and Nejad Ebrahimi 2010

دارد ،ولی جهتگیری محراب ،به سمت قبلۀه یعنۀی محۀور

در همین راستا نیز مطالعاتی دیگر ضمن بررسی نوآوریهۀا

شمال شۀرقی بۀه جنۀوب غربۀی اسۀت ( Encyclopedia of

و تغییرات طرح معماری چندین مسجد-مدرسه دورۀ قاجار

Iranian historical monuments in the Islamic period
 .)1999, 52بنابراین ،جهت جلوگیری از قناس شۀدن طۀرح

پرداختهاند .نتیجۀ تحلیل بر عۀدم تبعیۀت مسۀجد-مدرسۀه-

مسجد ،محور ورودی به میانسرا از هشتی ،توسط دو دهلیز

های قاجاری از راهکارهای معمارانۀ مشخص هندسۀ ایرانۀی

مدوّر با طول و زوایای پیچش متفاوت میچرخۀد و دهانۀۀ

با وجود پیچیدگی و تنوع فضایی بیشتر و نوگرایی غربی آن
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هۀا در قیۀاس بۀا مۀدارس دورۀ صۀفوی بۀود (

Bemanian

.)undated

 .)Mo'meni and Sultanzadeh 2013بۀۀه همۀۀین ترتیۀۀب،

الزم به ذکر است ،بۀا وجۀود پژوهشهۀای متعۀدد صۀورت

پژوهشهایی نیز ،مساجد شهر اصفهان را مورد ارزیابی قرار

پذیرفته در زمینۀ شناخت نظام هندسی معماری مساجد ،کم

دادهاند .چند تحقیق به تحلیل هندسۀی نمۀا و پۀالن مسۀجد

تر پژوهشی به تحلیل و مقایسۀ نظام تناسباتی حاکم بر پالن

شیخلط اهلل پرداختهاند و بررسی دادههای مطالعات مۀذکور

فضای ورودی و بررسی شباهتها و تفاوتهای آن در هۀر

نشاندهندۀ این است که نظام هندسی نمای مسجد بۀر پایۀۀ

دورۀ تاریخی پرداخته است .بنابراین ،جستار حاضر درصدد

Navai and

است تا برای نخسۀتین بۀار ،ایۀن امۀر را در مسۀاجد جۀامع

 .)Haji Ghasemi 2011; Haji Ghasemi 1996بۀۀه همۀۀین

شۀۀاخص اصۀۀفهان در دو دورۀ صۀۀفوی و قاجۀۀار ،تحلیۀۀل و

صورت ،ابعاد فضای جلوخۀان ورودی و نمازخانۀه نیۀز بۀا

بررسی کند.

شکل پن ضلعی منتظم بنیان نهاده شده اسۀت (

یکدیگر متناسب بوده و مکانیابی ورودی بنا در بدنۀ میۀدان
در طی یک فرآیند هندسی شکل گرفته اسۀت ( Dahar and

 .4سنجش شکلی و عددی پالن فضای ورودی

 .)Alipour 2013همچنین در مطالعهای مقایسهای ،تناسۀبات

مساجد جامع عبّاسی و سیّد اصفهان

نمای سردر چند نمونه از ابنیۀ شاخص صۀفوی در اصۀفهان

بنای مساجد به لحا کارکردهای متنۀوع فضۀایی (مۀذهبی،

(مسۀاجد شۀۀیخلطۀ اهلل ،جۀۀامع عبّاسۀی ،حکۀۀیم و مدرسۀۀه

سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی) ،بۀه عنۀوان یکۀی از برجسۀته

چهارباغ (مادرشاه)) بررسی شده است .یافتۀههۀای پۀژوهش

ترین ابنیۀ معمارانۀ دارای نظام کالبۀدی معۀین و انۀدامهۀای

اخیر بر تمایز آشکار تناسباتی بین مسجد جۀامع عبّاسۀی بۀا

سامانبخش گوناگون اسۀت .بنۀابراین ،در پۀژوهش حاضۀر،

Pourmand

سنجش جنبههای حسابی و هندسی نمونهها ،جهۀت تبیۀین

 .)et al. 2014در بررسی دیگری کۀه در رابطۀه بۀا مسۀاجد

الیههای پنهان مۀؤثر در شۀکلگیری اجۀزاء صۀورت گرفتۀه

جامع عتیق و عبّاسی اصفهان صورت گرفته ،بۀر اسۀتفاده از

است .در پی چنین کاوشی ،روابط حاکم بۀر سۀاختار پۀالن

راهکارهای قرینهسۀازی در چهۀار سۀطح محورهۀای انتظۀام

وضع موجود انۀدامهۀای بخۀش ورودی بۀه مثابۀه یکۀی از

دهنده ،پالن-ها و همچنین منظرها (نماها) تأکید شده است.

قسمتهای مؤثر در سازمان مساجد ،آشکار میشۀود و ایۀن

نتای تحقیق ،مؤکد بر عۀدم کسۀالت و پویۀایی ذاتۀی ابنیۀه

امۀۀر بۀۀه ارزیۀۀابی کامۀۀل نوآوریهۀۀا و مقایسۀۀۀ تفاوتهۀۀا و

تحت سنجش با وجود تکرار روابط سلسلهمراتب قرینهگۀی

شباهتهای پدید آمۀده در حۀوزۀ نظۀام تناسۀبات هندسۀی

Bemanian and Nourian

پیکۀۀرۀ ابنیۀۀۀ تحۀۀت سۀۀنجش منجۀۀر مۀۀیشۀۀود (شۀۀکل .)1

دیگر نمونههای تحت سنجش تأکید مۀیکنۀد (

بۀۀین عناصۀۀر کالبۀۀدی اسۀۀت (

تصویر  :1فضای ورودی مساجد جامع عبّاسی و سیّد اصفهان

Fig. 1: Entrance space of Abbasi and Sayyid Jame’ Mosques of Isfahan
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جدول  :1تحلیل شکلی اندامهای ساختاری فضای ورودی مساجد جامع عبّاسی و سیّد اصفهان
Table 1: Formal analysis of the entrance space of Abbasi and Sayyid Jame’ Mosques of Isfahan

ردی

فضای

بنا

بررسی میزان همخوانی
ورودی

تفکیک بخش ورودی

تجزیه عناصر ورودی

شکلی هر بخش با محوربندی اجزاء بخش تفکیک مسیر دسترسی

به اشکال افالطونی شکل پایه (پنج و شش

ورودی و میانسرا

از پیشخان تا میانسرا

شکل اندامهای ساختاری

مسجد جامع سیّد

1

مسجد جامع عبّاسی

ضلعی منتظم)

دستگاههای سازماندهنده

مسجد جامع سیّد

2

()√3

(1+√5/2تناسب زرین)

مسجد جامع عبّاسی

پالن وضع موجود

1

دستگاه مربع ()√2

دستگاه ششضلعی

دستگاه پن ضلعی

 .1-4ویژگیهای شکلی اجزاء کالبدی بخش

اندامهای آرایندۀ قسمت مذکور انجۀام شۀد .در ایۀن بخۀش

ورودی

قیاس شکلی پالن هر بخش از فضای ورودی با اشکال پایۀۀ

در مطالعۀ حاضر با تفکیک فضای ورودی نمونهها به اجۀزاء

پن و ششضلعی منتظم مدنظر قرار گرفت .سپس ،بررسۀی

شاکله ،نخستین گام برای انجۀام تحلیۀل هندسۀی (شۀکلی)

میزان تطابق محور طولی هر فضا در پالن بۀا محۀور شۀمال

صورت گرفت .در مرحلۀ بعد ،سۀنجش هندسۀی (شۀکلی)

جغرافیایی و همچنین محور قبله صورت پذیرفت .در ادامۀۀ
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همین روند ،بررسی جانمایی اجزاء بخش ورودی با دستگاه

دستگاه شش ضلعی منتظم با خطوط اصلی قسمت ورودی،

های نظامبخش بر پایۀ مربع ،پن ضلعی منۀتظم و همچنۀین

در هر دو بنا است.

شش ضلعی منتظم2هم انجام شد (جدول .)1
به طور کلی ،بررسی شکلی فضای ورودی نمونههۀا آشۀکار

 .2-4ویژگیهای عددی اندامهای ساختاری

کنندۀ وجود تناسبات متفاوت در اجزاء و عناصۀر سۀاختاری

فضای ورودی

فضای ورودی در پۀالن دو مسۀجد جۀامع عبّاسۀی و سۀیّد

پس از انجام تحلیل شکلی پالن وضع موجۀود ابنیۀه تحۀت

اصفهان است .اما ،نکتۀ قابل توجه ،همخوانی شۀکلی اجۀزاء

سنجش ،بررسی حسابی اجۀزاء و عناصۀر کالبۀدی مسۀاجد

فضای ورودی نمونهها در پالن با شۀکل پایۀۀ شۀشضۀلعی

تحت سنجش صورت گرفت .بررسی عۀددی نمونۀههۀا در

منتظم است .افزون بر این ،باید بر این امر تأکید کرد کۀه در

این مطالعه مشتمل بر دستیابی بۀه زوایۀای قطۀری و نسۀبت

صورتیکه شکل پایۀ منطبق با فرم پالنی پیشخان در هر دو

طول به عرض در پالن اجزاء قسۀمت ورودی بۀوده اسۀت.

بنا به عنوان مبنا تعمیم یابد ،خطۀوط اصۀلی تشۀکیل دهنۀدۀ

عالوه بر این ،مشخص کۀردن میۀزان طۀول مسۀیر حرکۀت،

اجزاء فضای ورودی با تقریۀب بسۀیار مناسۀبی بۀر خطۀوط

مساحت گسترۀ کل و هر قسمت از بخش ورودی نمونههۀا،

اشکال تکثیر یافته منطبق میشود .همچنین ،بررسی نظامۀات

در تبیین نسبتهای عددی میان اجزاء با یکدیگر و بۀا کۀل

شکلی حاصل از دستگاههای تناسبات چهۀار ،پۀن و شۀش

عرصۀۀه نیۀۀز مۀۀیتوانۀۀد راهگشۀۀا باشۀۀد (جۀۀدول  2و .)3

ضلعی منتظم در پالن نمونهها ،مشخصکنندۀ تطۀابق بیشۀتر
جدول  :2ویژگیهای عددی در پالن فضای ورودی مساجد جامع عبّاسی و سیّد اصفهان

Table 2: Numerical features in the plan of the entrance space of Abbasi and Sayyid Jame’ Mosques of Isfahan

ویژگیهای حسابی

مسجد جامع عبّاسی

46.9

مسجد جامع سیّد

24.37

31

غربی

66.68

6123.3157

شرقی

13891.6213

2951.8210

کل (بهجز

3910.3163

121.0499

میانسرا)

میان سرا

جلوخان

20.9

77.0458
156.5638

3.92

پیشخان

11.4101

56.0676

درگاه

94.3144

66.2188

هشتی

73.6413

78.8366

57.3847

286.8717

غربی

134.4824

223.1978

614.0068

17

شرقی

ایوان

گستره کل

15

30

جلوخان

پیشخان
33

38

درگاه
26

26

26

هشتی

غربی

شرقی

44

40

44

43

32

12

20

9

22

40

32

44

36

32

44

43

39

2

داالن

داالن

ایوان

میانسرا)

42

1

مساحت (مترمربع)

37

بنا

(پیشخان تا

زاویه قطر با طول (درجه)

میانسرا

ردیف

طول مسیر (متر)

25
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جدول  :3تناسبات عددی در پالن بخش ورودی مساجد جامع عبّاسی و سیّد اصفهان

Table 3: Numerical proportions in the plan of the entrance of the Abbasid and Sayyid mosques of Isfahan

نسبت اجزاء
طول به عرض (متر)

22.62

6.37

50.75

2.03

0.82

17.52

3.46

1.54

1.115

2.02

21.34

10.29

141.23

5.79

0.37

51.44

3.47

1.74

2.02

2.02

ردیف

کل ساخت به بخش ورودی

میانسرا به فضای ورودی

میانسرا به پیشخان

جلوخان به پیشخان

پیشخان به هشتی

میانسرا به ایوان ورودی

جلوخان

پیشخان

درگاه

هشتی

غربی

شرقی

ایوان

میانسرا

2

پیشخان به درگاه

مسجد جامع سیّد

1

پیشخان به ایوان

مسجد جامع عبّاسی

بنا

پیشخان به میانسرا

داالن

میانسرا به ایوان ورودی

مساحت (مترمربع)

دهانه (متر)

1.18

1.3

2.83

0.85

4.55 1.59

0.15

1.06 1.04

5.51

1.17 1.04

6.07 2.81

1.24

1.12

2.18

0.75

1.6 1.57

0.12

1.04

6.34

2.5

1.2

2.11 1.36

نکتۀ قابل توجه ،این است که نسبت گسترۀ کل بنا بۀه طۀول

 .1-2-4سنننجش عننددی پننیشخننان ورودی و

مسیر حرکتی در هۀر دو سۀمت شۀر و غۀرب در هۀر دو

میانسرا

نمونه ،نسبتاً همسۀان اسۀت .همچنۀین ،بررسۀی جۀداول در

سنجش عددی و قیاس بین میانسرا ،به منزلۀ عنصری بۀرای

ارتباط با طول مسیر حرکتی از جلوخان تا میانسرا ،نشانگر

سازماندهی و فضۀابندی بنۀا در بسۀتر خۀود و عرصۀه-ای

تقریب دو برابری طۀول مسۀیر حرکتۀی مۀذکور در هۀر دو

جهت تجمیع کارکردها و اجزاء کالبدی متعۀدد و متنۀوع در

سمت شرقی و غربی مسجد جامع عبّاسی به نسۀبت هۀر دو

کلیتی واحد ،از یکسو و پیشخان ورودی بۀه منزلۀۀ انۀدام

مسیر حرکت در فضای ورودی در مسجد جامع سیّد اسۀت.

دعوتکننده و ارتباط دهنده و نشانگر بنای مذهبی در بافۀت

از سویی دیگر ،با اینکه نسبت مساحت گسترۀ کۀل بنۀا (بۀه

پیرامونی از سویی دیگر ،نیز میتواند منجر به شناخت کامل

جز میانسرا) به مساحت فضای ورودی در هر دو نمونه ،بۀا

تر نظام تناسبات هندسی سازماندهنده پالن فضۀای ورودی

تقریب با یکدیگر برابر هستند اما این نتیجه قابل تعمۀیم بۀه

مساجد جامع در دو دورۀ متفاوت تاریخی شود (جدول .)4

نسبت مساحت دیگۀر اجۀزاء کالبۀدی بۀه مسۀاحت فضۀای
ورودی در دو مسجد مذکور نیست .افۀزون بۀر مۀوارد ذکۀر

با آنکه یافتههای حاصل از قیاس دو جزء سازمان-

شده ،مقایسۀ نسبت دهانۀ پیشخان به دهانۀ عناصۀر اصۀلی

دهندۀ کالبد نمونهها ،نمایانگر نزدیکی تناسبات عددی

فضای ورودی در هر دو بنا ،نشاندهندۀ استفاده از تناسۀبات

عناصر مذکور در برخی از مفاهیم در هر دو مسجد

هندسی یکسان است.

است ،اما مطالعه در زوایای محورهای اصلی دو
ریزفضا با یکدیگر ،با محور قبله و همچنین با محور
دسترسی ،بر عدم تشابه مساجد مذکور تأکید میکند.
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جدول  :4بررسی عددی پالن پیشخان ورودی و صحن در مساجد جامع عبّاسی و سیّد اصفهان

Table 4: Numerical study of the pre-entrance plan and courtyard in Abbasi and Sayyid jame' mosques of Isfahan

ردیف

طول

عرض

نسبت طول به عرض

قطر با طول
محور اصلی با

محور قبله

نسبت طول به عرض پیشخان

قطر با طول

11.2

7.2

1.54

33

47

42

43

89

6

3.4

1.73

30

19

75

71

0

محور قبله

محور اصلی

طول

42 1.12 51.3

4

عرض

2

مسجد جامع سیّد

57.5

89 37

محور اصلی

محور ورودی

میانسرا
محور قبله
میانسرا با

 1مسجد جامع عبّاسی 71.7

55.2

1.3

(درجه)

محور اصلی

بنا

زاویه

ابعاد میانگین (متر)

زاویه (درجه)

آن

میانسرا
ابعاد میانگین (متر)

پیشخان ورودی

 .3-4جمعبندی

زاویۀ چرخش یکسان است نیز الزام ًا نمیتواند دلیلی بر

فرضیۀ اصلی جستار حاضر ،وجود عناصۀر تکرارشۀونده در

صحّت فرضیه ادعایی باشد .زیرا ،دسترسی از رون اصفهانی

نظام تناسبات پالن وضۀع موجۀود فضۀای ورودی مسۀاجد

(جهت غالب سوگیری ابنیه در شهر اصفهان) به رون راسته

عبّاسی و سۀیّد اصۀفهان را دلیلۀی بۀر الگۀوبرداری یکۀی از

(مشخصکنندۀ سمت قبله و محور اصلی صحن مساجد در

دیگری میدانست .تحلیلهۀای انجۀام شۀده بۀر روی پۀالن

این شهر) اگر به واسطۀ دو یا چند دسترسی مجزا صورت

وضع موجود دو ورودی ،نشانگر استفاده از نظۀام تناسۀبات

پذیرد ،همواره نیازمند تعبیۀه و طرح داالنهایی با طول

هندسۀۀۀ ایرانۀۀی در شۀۀکلگیۀۀری اجۀۀزاء کالبۀۀدی و سۀۀاختار

متفاوت (طول مسیر قرمز رنگ کوتاهتر از مسیر دسترسی با

بنیادین فضۀای ورودی در هۀر دو مۀورد ،اسۀت؛ کۀه از آن

رنگ آبی است) و ایجاد زاویۀ چرخش است (شکل  2و

جمله میتوان به بهرهگیری از شکل پایۀ ششضلعی منۀتظم

 .)3بر این اساس ،ادعا میشود که فرضیۀ مطرح شده در

و کاربرد دستگاه ششضلعی در انتظامبخشی به پالن وضۀع

مطالعۀ پیشروی ،قابلیت اثبات را نداشته و رد میشود.

موجود عناصر کالبدی فضای ورودی هر دو بنا اشۀاره کۀرد.
همچنین ،نسبت هماهنگ دهانۀ پیشخۀان بۀه دیگۀر اجۀزاء
فضۀۀای ورودی ،از یۀۀک سۀۀو و مشۀۀابهت نسۀۀبت مسۀۀاحت
گسترۀ کل به مساحت فضای ورودی و طول مسیر حرکۀت
از سویی دیگر ،مبۀیّن شۀباهتهۀایی بۀین سۀاختار کلۀی دو
مسجد است .اما در عین حال ،ارتباط معناداری میۀان بیشۀتر
عوامل تحت بررسی ،در مساجد مذکور یافت نشده است.
در این راستا ،حتی شباهت ظاهری در فرم پالنی فضای
ورودی دو مسجد که وجود دو دسترسی با طول متفاوت و

تصویر  :2رون اصفهانی و رون راسته

Fig. 2: The Isfahani Ron and Rasta Ron
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تصویر  :3مسیر ورودی بنا (تغییر جهت از رون اصفهانی به رون راسته)

)Fig. 3: Entrance path of the building (change of the direction from Ron Isfahani to Rasta Ron

 .5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهاد

چند مورد محدود یافت نشد .بر این اساس و بۀه سۀبب آن

مطالعات مشابه صورت گرفته در زمینۀۀ بۀازخوانی و روش

که بیشینۀ مفاهیم مۀورد بررسۀی در سۀازمان پالنۀی فضۀای

بهۀۀرهگیۀۀری از هندسۀۀه در سۀۀازمان کالبۀۀدی ابنیۀۀۀ کهۀۀن و

ورودی دو بنا ارتباط معناداری با یکدیگر نداشۀتهانۀد ،نمۀی

خصوصاً در قسمت ورودی مساجد ،بیشتر به بررسۀی یۀک

توان صرفاً با مشتر بودن برخۀی مۀوارد در نظۀام هندسۀی

نمونۀ مطالعاتی خاص و یا قیاس یک جزء از بخش مۀذکور

ساماندهندۀ فضای مذکور و تناسبات وابسته بۀه آن ،ادعۀای

پرداختهاند .ولی با وجود تحقیقات متعدد ،کماکان از دیدگاه

مطرح شده را به اثبات رسانید .در این راستا ،بۀر ایۀن نکتۀه

بازخوانی و تحلیۀل هندسۀی کالبۀد فضۀای مۀذکور کمبۀود

تأکید میشود کۀه ویژگۀیهۀای کلۀی مشۀتر در دو بنۀای

وجود دارد .در جستار حاضر ،تالش بر این بود تا با مقایسۀ

بررسی شده ،نه تنها در دو مسجد مذکور بلکۀه در سۀازمان

تفاوتها و شباهتهای نظام هندسۀی مۀؤثر در شۀکلگیری

کالبدی مساجد دیگری هۀم کۀه از نظۀام تناسۀبات هندسۀه

اجزاء و روابط حۀاکم بۀر سۀاختار پۀالن فضۀای ورودی در

ایرانی پیروی کردهاند؛ مشهود است .بنابراین ،با تأکید بۀر آن

مساجد جامع عبّاسی و سیّد اصفهان ،ویژگیهۀای خۀاص و

میتوان گفت که تکرار و تشابه مفاهیم کلی ،الزاماً بۀر طۀرح

عام آنها آشۀکار شۀود و صۀحّت ادعۀای مطۀرح شۀده در

اندازی و سرمشقگیری یکی از دیگری تأکید نمیکنۀد؛ امۀا

خصوص الگوگیری سۀاختار فضۀای ورودی مسجدسۀیّد از

میتوان بر این نکته صحّه گذاشت که به کۀارگیری مفۀاهیم

مسجدجامع عبّاسی سۀنجیده شۀود .درایۀن راسۀتا ،سۀنجش

تکرار شونده در ساختار کلی فضای ورودی در نمونهها ،که

تناسبات طۀول بۀه عۀرض عناصۀر کالبۀدی فضۀای ورودی

سبب وحدت شکلی و فضایی این بخش در اینگونۀه ابنیۀه

مساجد جامع عبّاسی و سیّد اصفهان ،با آنکه نشۀانگر بهۀره

در طول زمان و تغییرات ناشۀی از آن اسۀت ،مۀانع از بۀروز

گیری از شکل پایۀ ششضلعی منتظم در سازمان فرمی اجزا

خالقیت معمار و همگامی با زمانه و نیازهای جامعه نشده و

بود ،اما ،بر نسبت مشخص تکرارشوندهای در سۀازماندهۀی

تفاوت در اجزاء کالبۀدی فضۀای ورودی از نظۀر تناسۀبات

بخش مذکور تأکید نکرد.

هندسی و حسابی ،میتوانۀد نمایشۀی از کثۀرت ظۀاهری در

همچنین ،تحلیل توأم نظام تناسبات (هندسی و حسۀابی) در

عین وحدت ماهوی در ساختار کالبدی-فضایی ابنیه مذهبی

پالن وضع موجود دو مسجد مذکور ،بهره از سیستم حسابی

اسالمی باشد.

و هندسی مشابهی را در کلیّۀات سۀاختاری هۀر دو مسۀجد
نمایان کرد .ولی در جزئیۀات ،شۀباهت محسوسۀی جۀز در
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پی نوشتها
 1مستطیل پیمون محاط در ششضلعی منتظم با نسبت طول به عرض  )1.73( √3و زوایای قطری  60/30درجه است و مستطیل نیم پیمون با
نسبت طول به عرض  1.115و زاویههای قطری  49/41درجه شناخته میشود.)Okhovat, Ansari and Bemanian 2010( .
 2دستگاههای نظامبخش هندسۀ ایرانی بر پایۀ اشکال سادۀ هندسی طرح ریزی شدهاند .در این روش ،اندازههای طولی ،چۀه در افۀق و چۀه در
ارتفاع از طریق زاویهیابی مرکز هندسی زمین ،حاصل میشود .استفاده از دستگاه مذکور ،با استقرار یک دایۀره بۀه عنۀوان دایۀرۀ مبنۀا در مرکۀز
هندسی زمین آغاز میشود .در مرحلۀ پسین ،مدرّج نمودن دایرۀ مبنا و تقسیم آن به قطعات مساوی صورت میگیرد .برای این امر ،هر یۀک از
اشکال سهگانه هندسی محاط در دایره مبنا رسم میشود و با چرخشی به میزان نیمی از زاویه بین اضالع شکل هندسی حول مرکز دایۀرۀ مبنۀا،
امکان ارائه نسبتها و ضرایب ،توسط خطوط شعاعی و کمانهایی بر پایه این تقسیمات ،حاصل میشود .الزم به ذکر است در این شۀبکههای
نسبی اندازهگیری ،همگرایی نقاط و خطوط طرح نسبت به نقاط یا خطوط معیّن با تصاعدی ریاضی بنا بر اعۀداد مقۀدس پایۀه-گۀذاری شۀده
است .در دستگاههای اخیر ،همه بخشها از زوایای مرسوم  1/16 ،1/8و  1/32دایره که مشتقاتی از نسبت-های  2و  √2و یۀا از زوایۀای ،1/6
 1/24 ،1/12بر مبنای نسبتهای  3و  √3و همچنین ،از زوایای  1/10 ،1/5و  1/20بر پایۀ تناسب طالیی حاصل میشوند.
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ورودی بنا .باغ نظر شماره ( 26سال دهم).40-33 :
رحیمی آریایی ،افروز ،نیما ولی¬بیگ ،و سید اصغر محمودآبادی .1397 .گونه¬شناسۀی شۀکلیِ کتیبۀههۀای کۀوفی در مسۀاجد و منۀارههۀای
شیوههای رازی و آذری در استان اصفهان .تاریخ¬نگری و تاریخنگاری .37-7 :)28( 22

— .1398 .گونه¬شناسی شکلی آذینهای بندکشی مهری در مساجد منتسب به دوره آلبویه تا ایلخانیان در استان اصفهان .نگره .69-55 :49
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 قصرخورشۀید و: بازشناسی کاربرد اصول هندسۀی در معمۀاری سۀنتی (مطالعۀه مۀوردی.1392 . و مجتبی ثابت فرد، مجتبی،رضازاده اردبیلی
.44-29 :)18( 1 معماری و شهرسازی- هنرهای زیبا.)هندسه پنهان آن
 بررسی فرایند طراحی نقشههای معماری با واکاوی اسناد تاریخ¬نگارانه و نگاه ویژه به جایگۀاه.1399 . و نیما ولی¬بیگ، ساناز،رهروی پوده
.28-12 :)4( 8  اندیشه معماری.دانش هندسه
. دفتر پژوهشهای فرهنگی: تهران. فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران.1385 . حسین،سلطانزاده
. دفتر پژوهشهای فرهنگی: تهران. فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران.1372 .—

 ارزیابی آراء ریاضیدانان مسلمان (سده دو تا یازدهم هجۀری.1398 . و مهدی سعدوندی، نیما ولیبیگ، مریم قاسمی سیچانی، نوشین،عباسی
.105-84 :)3( 5  اندیشه معماری.قمری) در باب ماهیت هندسه در معماری

 نقش ساختار هندسی در هم پیوندی نظام حرکتی از ورودی به محراب در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان (الگویی راهبۀردی.1399 .—
.455-439 :)12( 2  نگرشهای نو در جغرافیای انسانی.)در برنامهریزی و توسعه صنعت گردشگری
 مطالعۀات: دو فصلنامه معماری ایرانۀی. ریختشناسی معماری مسجد کبود تبریز.1393 . و مهناز پیروی، حامد مظاهریان، محمدباقر،کبیرصابر
.23-5 :6 معماری ایرانی
 در مجموعۀه مقۀاالت تۀاریخ معمۀاری و، جلۀد چهۀارم. کنکاشی بر نحوۀ شکلگیری تناسبات در خانههای ایرانۀی.1374 . علیرضا،مستغنی
. کرمان-  ارگ بم.557-541 ،شهرسازی ایران
 سروش (انتشۀارات،  دانشگاه شهید بهشتی: تهران.) خشت و خیال (شرح معماری اسالمی ایران.1390 . و کامبیز حاجی قاسمی، کامبیز،نوایی
.)صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
 پژوهشۀنامه. مطالعه مقایسهای اجزای کالبدی نخستین مساجد ایرانی بر اساس کاربرد عناصۀر بصۀری.1394 . و فرزانه کریمی، نیما،ولی بیگ
.91-77 :)48( 1 تاریخ تمدن اسالمی
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